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Cultura pedagogică a părinţilor se poate forma prin intermediul unui parteneriat educaţional eficient dintre colabora-
torii instituţiei preşcolare şi familie. Un rol important în acest sens revine cadrelor didactice; acesta constă în stimularea 
participării active a părinţilor în calitate de actori în cadrul procesului educaţional, care vor fi capabili să se integreze în 
organizarea şi realizarea activităţilor centrate pe educaţia de gen, în scopul sporirii nivelului de cultură pedagogică. 

Cuvinte-cheie: cultura familiei, cultura pedagogică a părinţilor/familiei, competenţă parentală de gen, măiestrie 
pedagogică, educaţie de gen, parteneriat educaţional. 

 
THE IMPACT OF PARENTS' PEDAGOGICAL CULTURE IN  
GENDER EDUCATION PRESCHOOL CHILDREN 
Pedagogical culture of parents can form through an educational partnership effective pre-school institution and his 

family. Therefore, an important role is the responsibility of teachers that stimulate the active participation of parents as 
actors in the educational process, that will be able to integrate them in the organization and carrying out of activities 
centered on gender education, in order to increase the level of educational culture. 

Keywords: culture family, pedagogical culture of parents / family, gender parenting competence, mastery teaching, 
education gender, educational partnership.                                                                                                            

      
      
Formarea personalităţii copilului de vârstă preşcolară reprezintă rezultatul influenţelor şi acţiunilor de ca-

litate ale unui ansamblu de actori. Grădiniţa de copii este prima instituţie din sistemul de învăţământ care îi 
învaţă pe părinţi să colaboreze cu agenţii educativi şi contribuie substanţial la formarea culturii pedagogice a 
părinţilor. Reuşita educaţiei integrale, inclusiv a educaţiei de gen a copiilor de vârstă preşcolară, depinde de 
competenţa colaboratorilor instituţiilor chemate să valideze şi să valorizeze responsabilitatea parentală. Insti-
tuţia preşcolară trebuie să fie alături de părinţi şi pentru a-i susţine în misiunea lor educativă în scopul învă-
ţării permanente, al învăţării de-a lungul întregii vieţi.  

La etapa actuală, familia din Republica Moldova ca instituţie socială se află în faţa unor provocări de ordin 
socioeconomic care au condus la apariţia unor fenomene sociale cu impact direct asupra educaţiei copilului în 
familie: rata crescută a divorţurilor, creşterea numărului de familii monoparentale, dezintegrate, creşterea nu-
mărului de familii dezavantajate socioeconomic (părinţi şomeri), creşterea numărului de părinţi care pleacă în 
străinătate pentru a munci etc. Evident că aceste realităţi, de ordin social şi economic, afectează viaţa de fami-
lie. În special suferă copilul (băiatul/fata) ce nu dispune de un model de familie armonioasă, responsabilă, care 
sa pună în centrul preocupărilor sale formarea personalităţii copilului şi menţinerea unui echilibru psihomoral, 
să valorifice şi să promoveze valori de gen autentice, ceea ce va împiedica formarea identităţii masculine/femi-
nine şi a demnităţii culturale. Copilul, mai apoi adultul  nu va putea în consecinţă să-şi asume propriile respon-
sabilităţi faţă de sine, ca bărbat sau femeie, ca personalitate şi faţă de familie  în viitor [1, 2, 3, 10]. 

Astăzi părinţii descoperă o nouă realitate cotidiană a vieţii, care presupune prezenţa unui registru valoric 
de cultură a educaţiei în familie, diferită de cea trăită în familiile de origine. Gama problemelor cu care se 
confruntă membrii familiei contemporane  necesită acordarea unui ajutor în rezolvarea acestora, mai cu sea-
mă în ce priveşte educaţia copiilor. În acest context, cele mai frecvente întrebări din partea părinţilor sunt: Ce 
metode să utilizez ca să-mi educ corect băiatul/fata? Ce calităţi să-i cultiv fetei/băiatului ca să corespundă 
cerinţelor actuale? etc. Părinţii găsesc unele răspunsuri informându-se din diverse surse. Dar, totuşi, deseori 
se află în situaţie confuză: fără a cunoaşte particularităţile de vârstă, de personalitate, specificul educaţiei co-
piilor preşcolari, riscă uneori să devină incoerenţi, inconsistenţi şi contradictorii în acţiunile lor. Iată de ce e 
nevoie de ajutorul unui cadru didactic calificat, pentru a le completa cunoştinţele şi optimiza competenţele  
cu privire la creşterea şi educaţia integrală a copiilor de vârstă preşcolară, ceea ce se poate obţine prin valori-
ficarea la maximum a parteneriatului educaţional instituţie preşcolară–familie, centrat pe sporirea nivelului 
de cultură a părinţilor. 
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Cultura familiei reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale pe care le posedă şi promovează 
aceasta ca instituţie socială. Valorile spirituale rezidă în cunoştinţele variate pe care le posedă membrii fa-
miliei, virtuţiile, convingerile, tradiţiile, modelele comportamentale ale părinţilor, copiilor, bunicilor şi ati-
tudinile valorice ale acestora [2, p.99]. 

Studierea nivelului de cultură a părinţilor de către cadrele didactice este importantă pentru a cunoaşte şi a-şi 
crea o imagine adecvată despre educaţia familială, la general, şi educaţia de gen, în special, pentru a avea un 
dialog eficient, constructiv şi diferenţiat cu părinţii. Desigur, cultura influenţelor relaţionale şi acţiunile educati-
ve ale familiei variază de la o familie la alta în funcţie de mai mulţi factori: de vârsta părinţilor, condiţiile de 
trai, studiile şi nivelul de inteligenţă, tradiţiile familiale, componenţa familiei, concepţia despre lume, particu-
larităţile individual - psihologice ale membrilor familiei, concepţia pedagogică adoptată [2, p.100]. 

În viziunea cercetătoarei L.Cuzneţov, elementele ethosului pedagogic familial se referă la două dimensi-
uni: la dimensiunea subiectivă, ce conţine ansamblul de valori, cunoştinţe, credinţe, norme, atitudini şi la cea 
obiectivă  a culturii/ethosului familiei, ce cuprinde modul de viaţă, modul de interacţiune şi comunicare, mo-
dul de organizare a mediului familial, modul de educaţie a copiilor, bunurile materiale şi produsele valorilor 
spirituale [2, p.106]. Particularităţile fiecărui element al ethosului pedagogic familial influenţează asupra 
dezvoltării capacităţii intelectuale şi asupra formării personalităţii, asupra caracterului specific fiecărui gen la 
vârsta preşcolară, iar, pe de altă parte, influenţează nivelul de valorificare a culturii de către adulţi.                                      

Educatorii trebuie să susţină părinţii în sporirea nivelului cultural. Aceasta înseamnă crearea unei culturi 
familiale, bazate pe dialog, cunoaştere şi participare, facilitând cooperarea între părinţi şi profesionişti în do-
meniul educaţiei, care va contribui la dezvoltarea unei personalităţi integrale. Rolul părinţilor e să participe 
activ în calitate de subiecţi–actori  în  procesul pedagogic, să se integreze în organizarea şi realizarea activită-
ţilor centrate pe educaţia de gen a preşcolarilor, ce necesită o infiltrare în cadrul tuturor conţinuturilor şi acţi-
unilor educaţiei.  

La etapa actuală problema ce vizează nivelul culturii pedagogice a familiei şi valorificarea acesteia este 
una acută. Acest lucru este perceput de fiecare din noi şi, desigur, de către colaboratorii instituţiilor preşcola-
re. Carenţele ce ţin de pregătirea profesională a cadrelor didactice în problema educaţiei de gen şi interesul 
scăzut al părinţilor pentru sporirea nivelului culturii lor pedagogice demonstrează  starea actuală a culturii 
generale a adulţilor. În contextul vizat, problemele  cu care se confruntă cadrele didactice şi părinţii în educa-
ţia de gen a preşcolarilor sunt: 

 
Cadrele didactice Părinţii 

• nu  întotdeauna sunt capabile de a formula sarcini 
concrete şi a selecta adecvat conţinutul şi metodele 
pentru organizarea şedinţelor cu tematica: Educaţia 
de gen a preşcolarilor  şi părinţilor etc.; 
• nu ţin cont de nivelul de cultură a părinţilor în ale-
gerea metodelor de colaborare; 
• utilizează numai forme de lucru tradiţionale şi mai 
puţin apelează la metodele interactive;   
• expun conţinutul în formă de monolog/comunicare. 

• posedă cunoştinţe fragmentare despre particu-
larităţile psihologice specifice băieţilor şi fetiţe-
lor; 
• nu sunt competenţi a soluţiona problemele cu 
care se confruntă băiatul/fata în cadrul familiei; 
• nu sunt satisfăcuţi de formele şi metodele tradi-
ţionale de organizare a şedinţelor; 
•  nu cunosc valorile culturii de gen. 

 

În multe situaţii, se poate aprecia că aspectele şi valorile culturii de gen sunt  mai mult intuite şi mai puţin 
cunoscute, argumentate, în primul rând, de cadrele didactice şi de către părinţi. În special, adulţii posedă doar 
nişte reprezentări privind identitatea, rolurile, relaţiile sau diferenţele de gen, bazându-se mai mult pe experi-
enţe proprii şi mai puţin pe o analiză ştiinţifică a culturii de gen. Deseori educaţia sexuală este confundată cu 
cea de gen.  

În contextul dat vom propune unele recomandări, în primul rând pentru realizarea unui parteneriat educa-
ţional eficient: 

 optimizarea competenţei psihopedagogice a cadrelor didactice printr-o mai amplă pregătire iniţială  şi 
continua/autoperfecţionare în domeniul educaţiei de gen va contribui la sporirea nivelului culturii peda-
gogice a părinţilor; 

 creşterea gradului de implicare a colaboratorilor instituţiei preşcolare (manageri, metodişti, educatori 
etc.) în dezvoltarea unui parteneriat educaţional interesant şi util va trezi curiozitatea părinţilor de a fi 
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participanţi activi  la autoeducaţie, implicându-se în mod afectiv şi cognitiv, alături de copii, în variate 
activităţi; 

 sporirea calităţii schimburilor de informaţii şi sugestii educative, în care includem şi consultaţiile indivi-
duale şi colective oferite de  către specialişti, va aprofunda cunoştinţele părinţilor despre specificul edu-
caţiei, despre particularităţile psihologice ale copiilor preşcolari, despre conţinutul educaţiei  de gen  şi al 
celei sexuale; despre preocupările şi aspiraţiile lor. Astfel, vor învăţa să abordeze dintr-o altă perspectivă 
relaţia cu copilul lor, să evite o comportare discriminatorie sau una axată pe masculinizarea fetiţelor şi 
feminizarea băieţilor.  

Organizarea unui parteneriat eficient instituţie preşcolară–familie reprezintă un factor important în relaţio-
narea părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei.  

Investigaţiile cercetătorilor (П.Ф. Лесгафт, И.В Гребенников, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлински, 
E.Stănciulescu, L.Cuzneţov etc.) confirmă că: condiţia de bază a succesului în educaţia familiei rezidă în for-
marea şi valorizarea culturii pedagogice a părinţilor/familiei.   

În opinia lui I.Grebennikov,  cultura pedagogică este nivelul  pregătirii pedagogice şi dezvoltarea anumi-
tor calităţi de a fi părinţi – tată şi mamă, reflectând nivelul lor de maturitate, ca educatori, şi se manifestă în 
procesul activităţii de educaţie familială şi socială a copiilor. Calităţile pe care trebuie să le posede părinţii: 
tact pedagogic, chibzuinţă, atitudine grijulie faţă de copii, receptivitate, echitabilitate şi exigenţă [8]. 

Pedagogul rus В.В. Чечет menţiona că prin cultură pedagogică a părinţilor se subînţelege o pregătire 
pedagogică şi maturitatea lor în calitate de educatori, în urma căreia obţin rezultate pozitive în procesul 
educaţiei în cadrul familiei şi în locuri publice. Dânsul susţine că cultura pedagogică este o parte integrantă a 
culturii generale, care întruchipează experienţa acumulată de părinţi din pedagogia populară a familiei [12].  

Altă cercetătoare, Л.Г. Емильянова, a evidenţiat următoarele elemente principale ale culturii pedagogice: 
atitudinea faţă de educaţie; cunoştinţe psihopedagogice; priceperi practice de a găsi soluţii în diferite sarcini 
didactice şi de a utiliza experienţa pozitivă a generaţiilor anterioare în educaţia copiilor [5, p.258]. 

Analizând şi precizând conţinutul culturii pedagogice, la general, şi a culturii pedagogice a părinţilor, în 
special, şi axându-ne pe un ansamblu de repere teoretice şi metodologice, evidenţiem trei componente de 
bază în structura culturii pedagogice, pe care le-am structurat în schema de mai jos: 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.1. Componentele culturii pedagogice. 
 

Cercetătoarea V.Bodrug-Lungu defineşte competenţa parentală de gen ca o capacitate a părintelui/ma-
mei şi tatălui de a realiza eficient educarea şi socializarea de gen a fetelor şi băieţilor. În conţinutul vizat, 

Cultura pedagogică a familiei 
privind educaţia de gen a copiilor 

 competenţa parentală de gen măiestrie pedagogică calităţile morale 

• componenta cognitivă de gen: re-
prezentări, viziuni, cunoştinţe etc.             
• componenta afectivă de gen: senti-
mente, atitudini, aşteptări etc. 
• componenta comportamentală de 
gen: priceperi, deprinderi, abilităţi etc. 
 

• tact pedagogic; 
• capacitatea de a fi  
 - receptiv, 
 - echitabil, 
 - cumpătat, 
 - autoritar şi exigent; 
• aptitudini educative; 
• abilităţi în prognozarea evoluţiei 
dezvoltării copilului. 

• amabilitate; 
• politeţe; 
• respect; 
• sinceritate etc.

Conduita adulţilor adecvată de gen 
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L.Cuzneţov [2, 3] ne atenţionează să nu ignorăm sexul copilului şi educaţia morală indiferent de gen, accen-
tul fiind pus pe cultivarea complementarităţii şi a parteneriatului de gen. 

În acest sens este importantă specificarea componentelor cognitive, afective şi comportamentale de gen [1]. 
Astfel, componenta cognitivă de gen reprezintă conştientizarea de către părinţi a rolului de model de gen 

pentru copii; reprezentările părinţilor referitor la maternitate/paternitate; viziunile asupra strategiilor de viaţă 
ale fiicelor şi fiilor; cunoaşterea specificului dezvoltării psihofiziologice a fetelor şi băieţilor, a trebuinţelor 
psihosociale ale fetelor şi băieţilor în relaţie cu părinţii la diferite etape de vârstă; a impactului stereotipurilor 
de gen privind educaţia copiilor. 

Componenta afectivă de gen include formarea sentimentelor, atitudinilor şi aşteptărilor faţă de fii şi fiice; 
a trăirilor şi sentimentelor personale ale femeilor şi bărbaţilor faţă de propria maternitate/paternitate şi roluri-
le de gen publice şi private, formarea valorilor parteneriale de gen ale părinţilor etc. 

Componenta comportamentală de gen include achiziţionarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pă-
rinţilor de îngrijire, educare, instruire şi orientare profesională a fiicelor şi fiilor; de implicare a fetelor şi bă-
ieţilor în comportamente personale şi sociale active şi responsabile, prin stimularea capacităţilor şi intereselor 
fetelor şi băieţilor în pofida montajelor, stereotipurilor de gen învechite; de implicare a fiicelor şi fiilor la 
egal în muncile casnice: realizarea rolurilor sociale. 

Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinii pedagogice, părinţii vor dobândi măiestrie 
pedagogică. Măiestria pedagogica se referă la o treaptă superioară de dezvoltare a unei competenţe pedago-
gice iniţiale şi desemnează „un înalt nivel al competenţei, atins prin antrenament, de natură să permită obţi-
nerea cu uşurinţă a unor realizări la nivel de expert" (R.W. Houston). La acest nivel de performanţă, părin-
tele va fi  capabil sa sesizeze, în interiorul unei situaţii concrete, informaţiile care-i vor permite să intervină 
într-o maniera adecvată; el utilizează în mod inteligent aceste informaţii şi acţionează într-o manieră inovati-
vă pentru soluţionarea problemelor pe care le ridică situaţia respectivă – atunci când schemele acţionale pre-
existente – algoritmii metodici – devin insuficiente. Acest spirit inovativ este însă dublat de capacitatea de a 
asigura un caracter legitim acţiunilor educative iniţiate, prin justificarea lor teoretică, adică prin întemeierea 
lor pe concluziile cercetărilor întreprinse în domeniul ştiinţelor educaţiei [13]. 

Principalele caracteristici ale măiestriei pedagogice: tact pedagogic, capacitatea de a fi receptiv, echitabil 
şi rezonabil, exigent cu copiii, stăpânirea propriilor tehnici pedagogice (mişcarea, gesturile, mimica, panto-
mimica, vorbirea), capacităţi de a observa şi a poseda  abilităţi în prognozarea evoluţiei copilului. 

Atunci când sunt abordate problemele de gen, contează mult nu doar competenţa parentală (atitudini, cu-
noştinţe, capacităţi), măiestria pedagogică, ci şi calităţile morale pe care trebuie să le posede părintele: ones-
titatea, feminitatea, cavalerismul, amabilitatea, responsabilitatea, răbdarea, politeţea, sinceritatea etc. 

Criteriile după care poate fi apreciată cultura pedagogică a părinţilor sunt:  
• capacitatea părinţilor de a ţine cont  de particularităţile psihologice specifice fetelor/băieţilor (să găseas-

că tonul potrivit în  cadrul relaţiilor părinte-copil, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de cele psihologi-
ce specifice temperamentului, caracterului şi nu genului); 

• capacitatea de a aprecia în mod obiectiv caracteristicile pozitive şi negative care pot să apară în condui-
ta fetiţelor şi băieţilor; 

• manifestarea dorinţei pentru a valorifica autoeducaţia pedagogică în permanenţă; 
• manifestarea interesului şi a dorinţei de a coopera cu instituţia preşcolară şi  cu alte instituţii de învăţământ; 
• manifestarea atitudinii active în acumularea experienţei pozitive preluate din alte familii şi a dorinţei de 

a utiliza metodele eficiente de educaţie în practică; 
• valorificarea cerinţelor echitabile pentru fete şi băieţi. 
Criteriile nominalizate au fost stabilite în baza studiului literaturii de specialitate [1-3, 5, 7, 10]. 
Părinţii care posedă o cultură pedagogică decentă au cunoştinţe în formularea scopului şi a  obiectivelor, 

au abilităţi în selectarea corectă a conţinuturilor şi mijloacelor, au capacităţi în aplicarea metodelor educative 
în cadrul activităţilor familiale. Într-o lume mereu în schimbare educaţia copilului în cadrul familiei poate fi 
cu succes numai dacă părinţii ştiu cum să utilizeze creativ cunoştinţele şi competenţele în educaţia copiilor. 
În plus, succesul activităţilor educaţionale ale părinţilor este determinat, în primul rând, de faptul cât de mult 
îşi iubesc copiii şi ce înseamnă pentru ei paternitatea. 

De menţionat că formarea culturii pedagogică a părinţilor începe încă în perioada prenatală, adică 
înainte de graviditatea mamei şi în cursul ei. În cadrul familiei, copilul însuşeşte primele noţiuni de gen, îşi 
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formează concepţiile despre relaţiile dintre tată şi mama, bărbat şi femeie. Familia are rolul unui model, în 
care copilul învăţa de timpuriu rolurile sociale, comportamentele de ordin social-moral, asimilează  metode 
de educaţie, maniere de comunicare, valori, atitudini binevoitoare, egalitatea în drepturi dintre sexe, respon-
sabilitatea şi ajutorul reciproc între membrii familiei, indiferent de gen. Formarea acestor calităţi continuă în 
instituţia preşcolară, şcoală. Este demonstrat de cercetători în domeniul pedagogiei familiei [2-4,5,7,9,10 
etc.] că o relaţie pozitivă se va stabili între părinte-copil, dacă familia  de origine îi  va oferi copilului multă  
afectivitate, dragoste şi sprijin, elemente atât de necesare dezvoltării armonioase integrale a personalităţii. 
Deseori, părinţii, în special care au copii cu vârsta de 3-7 ani, nu consideră importantă vârsta preşcolară, ar-
gumentând în cadrul cercetării noastre că ,,dezvoltarea personalităţii copilului începe în clasa întâi, iar pe 
primul loc în familie este preocuparea de satisfacere a nevoilor materiale”. De aceea şi responsabilitatea 
faţă de educaţia copiilor şi atitudinea părinţilor faţă de grădiniţă este mai joasă. 

Desigur, este greu de apreciat care ar fi acţiunile ce pot fi realizate pentru a schimba mentalitatea şi a îm-
bunătăţi competenţele părintelui, dar considerăm că este de o reală necesitate „preocuparea permanentă a 
părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătirii culturale şi profesionale pentru a putea fi model şi pentru a sprijini 
copiii în dezvoltarea personalităţii lor” (I.Bontaş, 2001). 

În contextul cercetării noastre, prezintă interes viziunea cercetătorului Б.Т. Лихачёв [9], care deosebeşte 
trei niveluri de cultură pedagogică a părinţilor: 

Nivelul ,,relicvă" – părinţii transmit norme, metode şi forme în cadrul  procesului de educaţie, caracteristi-
ce epocii anterioare. Este un produs al culturii tradiţionale şi se bazează pe ideea că educaţia este „în memo-
rie” (relicvă–amintire) etc., înscenând un scenariu din copilăria lor în educaţia propriilor copii. Orientările 
pedagogice ,,relicvă” sunt întâi de toate activităţi neprofesioniste ale părinţilor, bunicilor etc. 

Nivelul ,,actual” – părinţii oferă un mediu pedagogic prielnic de desfăşurare a procesului de educaţie, 
fiind în conformitate cu cerinţele sociale curente, în cazul în care conţinutul, forma şi structura educaţiei sa-
tisface principiul „aici şi acum”. Aceste schimbări la nivel pedagogic în cadrul organizării unui parteneriat 
eficient rezistă standardelor riguroase, cerinţele, normele „ce să-i învăţăm” şi „cum să-i învăţăm” se însuşesc 
în condiţii specifice. Acesta este nivelul funcţionării – instruirea părinţilor în cadrul instituţiei preşcolare. 
Părinţii utilizează organizat, la nivel profesionist, în practica familiei metode şi tehnici pedagogice însuşite, 
obţinând succese în educaţia de gen a copiilor de vârstă preşcolară. 

Nivelul ,,potenţial” – părinţilor li se oferă programe educaţionale anticipative. Acestea sunt idei inovaţio-
nale promovate de cercetători ştiinţifici, al căror scop este pregătirea sistemului educaţional „pentru cerinţele 
de mâine”. Adesea, aceste programe nu sunt apreciate pozitiv de agenţii educativi contemporani, care nu sunt 
în stare să-şi imagineze educaţia în viitor. Într-o societate dinamică, reprezentanţii acesteia sunt de acord să 
implementeze programe prospective generatoare de schimbare. Nivelul potenţial al culturii pedagogice oferă 
un mod de dezvoltare a sistemului de învăţământ, la general, şi a celui preşcolar, în special.  

Noi aderăm la această idee, dar menţionăm importanţa corelării celor trei niveluri de cultură, deoarece 
primul oferă coerenţă în promovarea valorilor fundamentale (Bine, Adevăr, Frumos, Sacru etc.), al doilea ni-
vel asigură actualizarea şi integrarea eficientă a noului, iar cel de-al treilea permite să anticipăm un şir de as-
pecte negative şi  să proiectăm dezvoltarea educaţiei omului. 

De aceea, considerăm  necesară elaborarea unui program în scopul formării unei culturi pedagogice a pă-
rinţilor din perspectiva educaţiei de gen, pentru stabilirea unui parteneriat educaţional eficient cu valorifica-
rea celor trei niveluri: relicvă, actual şi potenţial.  

 

Plan – program  

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate 
Activitate informativă Cum să-mi educ corect fata/băiatul în familie? 

 
 să caracterizeze stilurile educative în cadrul fami-

liei şi tipurile de familii; 
 să aprecieze importanţa familiei în formarea per-

sonalităţii copilului în contextul gender; 
 să conştientizeze particularităţile fiziologice, psi-

hologice, individual tipologice ale preşcolarilor; 

Stilurile educative în cadrul familiei şi tipurile de 
familii.  
Condiţiile eficiente ale educaţiei de gen a preşco-
larului. 
Trăsăturile băiatului şi ale fetei – diferenţe şi 
asemănări.  
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 să evidenţieze greşelile, blocajele şi erorile în edu-
caţia de gen a preşcolarului în cadrul familiei. 

Diferenţele de gen cognitive şi motorii ale fetei 
şi băiatului. 
Familia şi modele comportamentale de gen. 
Curriculumul părinţilor. 
Greşelile, blocajele şi erorile în educaţia de gen a 
preşcolarului în cadrul familiei. 

                                 Seminar - training Educaţia de gen şi educaţia sexuală 
a preşcolarilor 

 să stabilească specificul conceptului de sex şi gen; 
 să compare educaţia de gen cu educaţia sexuală; 
 să evidenţieze greşelile, blocajele şi erorile comise 

în educaţia sexuală a preşcolarului în cadrul fami-
liei; 

 să identifice specificul feminităţii şi al masculini-
tăţii; 

 să stabilească priorităţile valorificării şanselor 
egale în educaţia preşcolarilor. 

Specificul conceptului de sex şi gen; 
Obiectivele educaţiei de gen în cadrul familiei. 
Obiectivele educaţiei sexuale în cadrul familiei. 
Greşelile, blocajele şi erorile în educaţia sexuală 
a preşcolarului în cadrul familiei. 
Caracteristicile feminităţii şi metode de dezvolta-
re a acesteia.  
Specificul masculinităţii şi metode de dezvoltare 
a acesteia. 
 

Discuţie Ce sunt stereotipurile de gen?  
Ce influenţă au stereotipurile de gen asupra copiilor? 

 să identifice propriile opinii şi percepţii despre 
bărbaţi şi femei; 

 să caracterizeze stereotipurile de gen; 
 să enumere propriile stereotipuri de gen utilizate 

în educaţia copilului său; 
 să stabilească diferenţele dintre genuri şi să elabo-

reze strategii de diminuare a stereotipurilor exis-
tente; 

 să deosebească aspectele educaţiei complementare 
şi ale celei axate pe parteneriatul de gen. 

 

Stereotipurile de gen – caracterizarea lor. 
Prevenirea stereotipurilor de gen în educaţia co-
piilor de vârstă preşcolară. 
Educaţia morală centrată pe valorificarea integri-
tăţii umane. 
 

Atelier de exersare Strategii ale educaţiei de gen în cadrul familiei 
 
 să stabilească influenţa principiilor educaţiei de 

gen a preşcolarului în cadrul familiei; 
 să determine specificul educaţiei în familie a fetei 

ca viitoare femeie, mamă, soţie şi a băiatului – ca 
viitor bărbat, soţ; 

 să stabilească formele, metodele şi mijloacele 
educaţiei de gen în cadrul familiei; 

 să elaboreze strategii educaţionale gender în ca-
zuri concrete. 

Modelul comportamental al părinţilor – metodă 
de bază a formării identităţii de gen la preşcolari. 
Educaţia fetei ca viitoare femeie, mamă, soţie, 
cetăţeancă şi profesionistă. 
Educaţia băiatului ca viitor bărbat, tată, soţ, cetă-
ţean şi profesionist. 
Metodele şi procedeele de dezvoltare a  feminită-
ţii şi masculinităţii în cadrul familiei. 
Strategiile de diminuare a barierelor de gen în 
educaţia fetei şi a băiatului. 

Masă rotundă Educaţia de gen a preşcolarului în cadrul jocului  
 (activităţile integrate în familie) 

 să caracterizeze specificul fiecărui gen în cadrul 
jocului; 

 să analizeze tipurile de jocuri (joc de rol, joc de 
masă, joc sportiv etc.); 

 să stabilească blocajele comunicării dintre fete şi 
băieţi în cadrul jocului şi soluţii pentru optimiza-
rea acesteia; 

Tipurile de jocuri – caracterizarea lor. 
Jocul de rol – metodă de bază a formării 
comportamentului de gen la preşcolari. 
Blocajele comunicării în cadrul jocului între ge-
nuri diferite (fete şi băieţi). 
Valorizarea parteneriatului de gen dintre fete şi 
băieţi. 
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 să promoveze parteneriatul dintre fete şi băieţi în 
cadrul jocului şi-n alte activităţi ale preşcolarului. 

 

Atelier de formare a competenţelor parentale Modelul tatălui şi al mamei 
 
 să analizeze propriul tip de model comportamental 

de gen; 
 să analizeze impactul exemplului oferit în familie 

de către părinţi pentru fată şi băiat; 
 să elaboreze modelul ideal al mamei şi al tatălui; 
 să analizeze modul în care percep rolurile genuri-

lor şi să se gândească cum aceste percepţii şi re-
prezentări le influenţează viaţa. 

Repartizarea rolurilor familiale şi de gen în ca-
drul familiei. 
Tatăl – modelul comportamental al feciorului. 
Mama – modelul comportamental al fiicei. 
Codul de reguli al culturii de gen a adultului. 
Mama şi tata – model ideal. 
Programul de autoperfecţionare a comportamen-
tului de gen al părinţilor. 
Relaţiile armonioase dintre părinţi ca model 
comportamental pentru preşcolari în calitate de 
viitori familişti. 

Şedinţă de totalizare Educaţia de gen în cadrul parteneriatului familie-şcoală 
 
 să analizeze codul deontologic al parteneriatului 

educaţional familie-instituţie preşcolară; 
 să determine funcţiile parteneriatului familie-şcoa-

lă în cadrul educaţiei de gen; 
 să analizeze formele de optimizare a educaţiei 

organizate în cadrul instituţiei preşcolare. 

Aspecte ale parteneriatului educaţional în cadrul 
educaţiei de gen.  
Codul deontologic al parteneriatului educaţional 
din perspectiva gender. 
Condiţiile colaborării familiei cu instituţia pre-
şcolară în scopul eficientizării culturii pedagogi-
ce a părinţilor din perspectiva educaţiei de gen. 

 

În concluzie, cultura pedagogică a părinţilor se poate forma prin intermediul unui parteneriat educaţional  
eficient între colaboratorii instituţiei preşcolare şi familie. Calitatea educaţiei de gen a preşcolarilor va de-
pinde de nivelul culturii pedagogice a părinţilor şi de potenţialul  intelectual, moral al acestora. De aceea, un 
rol important al cadrelor didactice constă în stimularea participării active a părinţilor în calitate de actori în 
cadrul procesului educaţional de la etapa iniţială a funcţionării parteneriatului, care vor fi capabili să-i inte-
greze în organizarea şi realizarea activităţilor centrate pe educaţia de gen, în scopul sporirii nivelului culturii 
pedagogice. Această colaborare este orientată spre crearea unui spaţiu pedagogic optim ce-l va forma pe co-
pil şi-l va perfecţiona pe părinte, oferindu-i posibilităţi pentru dezvoltarea integrală a personalităţii.     
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